
RAZVEDRILO 
BIRMA – Otroci se igrajo. Nenadoma se začne Vinko na ves glas 

dreti. »Kaj je zdaj to?« zakliče mama. Vinko pove: »Igrali smo se 

škofa in Štefan me je preveč močno birmal.« 

LUKNJA – Pacientka pri zobozdravniku je vsa prestrašena. Ko 

vzame zobozdravnik v roke sveder za vrtanje, se brani: »Čujte, 

ni treba nič vrtati. Saj zob že ima luknjo!« 

PRTLJAGA – »Obtoženi, torej priznate, da ste potniku vzeli 

denarnico?« - »«Da, na njegovo izrecno željo!« - »Kaj mislite s 

tem?« - »Veste, prosil me je, naj vzamem kakšen kos njegove 

prtljage.« 
 

ZELIŠČNI KOTIČEK 
 

BRŠLJAN 
(Hedera helix) 
Bršljanovi plodovi  

(jagode) so strupeni.  

Posebno so dobri  

in zdravilni listi bršljana rdečkaste barve, ki rastejo na skalah. 

Snov iz bršljana zavira razvoj nekaterih glivic. Uporabljamo 1 

list na liter belega vina. To pijemo proti bronhitisu, kašlju, 

katarju, tudi oslovskemu kašlju in astmi, pri razstrupitvi s 

pesticidi in radioaktivnim sevanjem. 

Včasih predpisujejo čaj proti revmatičnim obolenjem, težavam 

žolčnika in za čiščenje kože. Bršljan deluje na srce in žile, zdravi 

belo perilo, katar črevesja in želodca, uravnava neredno 

menstruacijo (pomešamo z vinsko rutico). Če z bršljanovo vodo 

umivaš glavo, odstraniš uši in gnide. Če se kopaš v tej vodi, 

zginejo garje – srbečica. 

Čaj lahko pijemo proti rahitisu, zvečanju prostate, pri prehladu, 

katarju in nosnih polipih. Proti nosnim polipom je priporočljivo 

tudi njuhanje praška iz posušenih bršljanovih listov. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Šmarnicam na pot 
Že sv. Avguštin je zapisal: »Spomni se, o premila Devica, 

da še nikoli ni bilo slišati, da bi ti koga zapustila, ki je pod 

tvoje varstvo pribežal in tebe pomoči prosil.« Sv. Bernard 

pa vzklika: »Nihče te ne more klicati, ne da bi bil uslišan in 

ne bi čutil tvoje pomoči!« 

Marija je »Vrata nebeška«, skozi katera k nam prihaja vse 

dobro iz nebes in skozi katera moremo mi vstopiti v nebesa. 

Marija je most, ki nas povezuje z nebesi. Marija je ključ, ki 

nam odpira Kristusove milosti.  

S to vero v srcu se ji tudi v letošnjih šmarničnih dnevih 

priporočimo tudi mi in gotovo bomo uslišani, če že ne tako, 
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kot si mi želimo, pa prav gotovo tako, kakor bo za nas 

najbolje.  

Sveta birma na Prežganju (1. maja) 
 Jezus je poslal Svetega Duha na binkoštni praznik, petdeset dni 

po svojem vstajenju. Evangelist Luka poroča, kako so bili zbrani 

učenci napolnjeni s Svetim Duhom. Pogumno so začeli oznanjati 

Jezusovo vstajenje in s tem graditi Cerkev, božje ljudstvo nove 

zaveze. Apostoli so podeljevali Svetega Duha s polaganjem rok. Ta 

kretnja kaže na moč Svetega Duha, ki birmanca kliče k bolj zvesti hoji 

za Kristusom in mu nalaga dolžnost pričevanja za vero. Sveti Duh 

nam podarja svoje darove. Običajno jih naštevamo sedem: dar 

modrosti, dar umnosti, dar sveta, dar moči, dar vednosti, dar 

pobožnosti, dar strahu božjega. Sedem je svetopisemsko število in 

pomeni polnost in obilje. Sveti Duh daje darove v izobilju. Sveti Pavel 

pravi, da vsakdo prejme darove zato, da bi jih delil drugim. Poslušati 

moramo pobude Svetega Duha in jih vztrajno uresničevati v življenju. 

Tako se bodo v nas poznali sadovi: »Ljubezen, veselje, mir, 

potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, krotkost, zvestoba, zdržnost« 

(Gal 5, 22). Na Prežganju so prejeli zakrament sv. birme: Žan 

Štrubelj, Jakob Gale, Gašper in David Skubic, Anika Mlakar, 

Manca Končar Mohar, Maja Kastelic, Matej Selan, Martin 

Šubelj, Jan Vidic, Niko Maren, Tim Kumše Grabnar in Lovro 

Slapničar.  

Prvo sveto obhajilo na Prežganju (15. maja) 
Ob prvem svetem obhajilu nas Jezus sprejme v svoje srce. Od prejema 

tega zakramenta se lahko kristjan kadar koli želi udeleži svetega 

obhajila in tako prejme živega Boga. Pri sveti evharistiji se namreč 

kruh – hostija spremeni v Jezusovo telo, vino pa v njegovo kri. 

Zakrament izhaja iz dogodka pri Zadnji večerji: Medtem ko so učenci 

jedli, je Jezus vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil, jim ga dal in rekel: 

"Vzemite, to je moje telo." Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in 

vsi so pili iz njega. In rekel jim je: "To je moja kri zaveze, ki se 

preliva za mnoge." (Mr 14, 22–25.) Tudi po vstajenju se je Jezus 

učencem večkrat prikazal in jim lomil kruh, zato so vedeli, da morajo 

tudi sami nadaljevati obred. Na Prežganju gredo k prvemu sv. 

obhajilu: Beti, Nika in Maša Berčan, Neja Černe, Eva in Anže 

Križaj, Julija Ulčar, Neli Žnidar, Mojca Avbelj, Timotej Čuk, Jošt 

Končar Mohar, Neža Mlakar, Lenart Omahen, Neža Gale, Alex 

Ovnik Škoda, Tilen Jančar, Elza Šinkovec, Bor Babnik, Žiga 

Dremelj, Anamarija Mahkovic in Neja Grom. 

BILO JE LEPO 

 

 

  

 

  

 

 

 
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Žene so očistile župnišče v Štangi pred obiskom 15 

duhovnikov iz dekanij Litija – Zagorje; domačin iz 

Štangarskih poljan, akademik dr. Janez Juhant je izdal 

novo knjigo o Lambertu Ehrlichu; na Jančah so 

postavili ogromno butaro; nova kuhinja na Prežganju; 

Imeli smo blagoslov ognja (največ se jih je zbralo v 

Štangi); Na Veliko soboto smo blagoslavljali velikonočna 

jedila (slika iz Volavelj); župnika sta ob rojstnem dnevu 

presenetili dve harmonikarici iz glasbene šole Bučar; Na 

zadnjo nedeljo v aprilu smo imeli mašo z gasilci PGD 



Prežganje, ki smo se jim zahvalili za vse kar dobrega 

storijo za ljudi. Na pomoč! 

 

GODOVI IN PRAZNIKI V MESECU MAJU 

 
1. 5.: 3. VELIKONOČNA NEDELJA, Jožef delavec 

2. 5. (ponedeljek): Atanazij, škof 

3. 5. (torek): Filip in Jakob, apostola 

4. 5. (sreda): Florijan, mučenec 

5. 5. (četrtek): Angel, mučenec 

6. 5. (petek): Dominik Savio, mladenič 

7. 5. (sobota): Gizela, opatinja 

8. 5.: 4. VELIKONOČNA NEDELJA 

9. 5. (ponedeljek): Pahomij, puščavnik 

10. 5. (torek): Job, svetopisemski mož 

11. 5. (sreda): Aleksander, papež in mučenec 

12. 5. (četrtek): Leopold Mandič, redovnik 

13. 5. (petek): Fatimska Mati Božja 

14. 5. (sobota): Bonifacij, mučenec 

15. 5.: 5. VELIKONOČNA NEDELJA 

16. 5. (ponedeljek): Janez Nepomuk, duhovnik 

17. 5. (torek): Jošt, puščavnik 

18. 5. (sreda): Janez I., papež 

19. 5. (četrtek): Urban I., papež 

20. 5. (petek): Bernardin,duhovnik 

21. 5. (sobota): Krištof in mehiški mučenci 

22. 5.: 6. VELIKONOČNA NEDELJA  

23. 5. (ponedeljek): Renata, spokornica; 1. prošnji dan 

24. 5. (torek): Marija pomagaj; 2. prošnji dan 

25. 5. (sreda): Gregor  VII., papež; 3. prošnji dan              

26. 5. (četrtek): GOSPODOV VNEBOHOD 

27. 5. (petek): Alojzij Grozde, mučenec 

28. 5. (sobota): Anton Julijan, mučenec 

29. 5.: 7. VELIKONOČNA NEDELJA 

30. 5. (ponedeljek): Ivana Orleanska, device 

31. 5. (torek): Obiskanje Device Marije 

1. 6. (sreda): Justin, mučenec 

2. 6. (četrtek): Marcelin in Peter, mučenca 

3. 6. (petek): Karel Lwanga in ugandski mučenci 

4. 6. (sobota): Frančišek Caracciolo, red. Ustanovitelj 

5. 6.: BINKOŠTI 
                                          

MAŠE  NA PREŽGANJU V MAJU 

 
1. 5.: ob 10h – za birmance; za farane 

2. 5. / ob 19h – za + Ladislava Černe, 40. obl. 

4. 5. / ob 18h – v čast sv. Florjanu za vas Volavlje 

5. 5. / ob 19h - za + Mimi Končar, 30. dan  

- za + Jožeta in Marijo Kozlevčar, obl. in + Muzgove 

7. 5. / ob 9h – v čast Materi Božji za zdravje v družini 

8. 5. : ob 7.30h – za + Stankota Janežiča, obl. 

9. 5. / ob 19h – za + Manco in Toneta Mohar 

10. 5. / ob 19h – za + Dareta Avseca 

11. 5. / ob 19h – v čast bl. Alojziju Grozdetu v zahvalo  

   za srečo operacijo 

12. 5. / ob 19h – za + Ignaca in Nado Kastelic ter prednike 

13. 5. / ob 19h – za + Barbaro Novak, obl. 

14. 5. / ob 9h – za + Filipa Trampuša 

15. 5.: ob 10h – za prvoobhajance in starše 

16. 5. / ob 19h – za + Darinko in Angelo Rojc, obl. 

18. 5. / ob 19h – za + Mirota Vojevec, obl. in Sabino in  

    Janeza Vojevec 

20. 5. / ob 19h – za odvrnjenje hude ure za Zg. Gozd Reka 

21. 5. / ob 9h – za + Ano, Alojza in Pavleta Vidic 

22. 5.: ob10. 30h – za + Marijo in Lojzeta Bučar, obl. 

23. 5. / ob 19h – poljska maša za vas Volavlje 

24. 5. / ob 19h – poljska maša za Zg. Gozd Reka 

25. 5. / ob 19h – za + Ivana Jamnika, obl. in vse + Jamnikove 

26. 5. / ob 19h – za + Terezijo Debelak 

27. 5. / ob 19h – za vse + Cenkarjeve 

28. 5. / ob 9h – za + Alojza, obl. in Marijo Mahkovec 

29. 5.: ob 7. 30h – za farane 

30. 5. / ob 19h – za odvrnitev hude ure za vas Volavlje 

5. 6.: ob 9h – za + Marijo Mlakar 



 

Hvala: Veliko Trebeljevo, Malo Trebeljevo in Mali vrh 

za čiščenje in krašenje cerkve v mesecu aprilu. V MAJU 

NAPROŠAMO: Gozd Reka. 

MAŠE V ŠTANGI V MAJU 
1. 5.: ob 9h – za + Franca Parklja 

3. 5. / ob 19h – za + Bajčeve 

4. 5. / ob 19h – za gasilce PGD Štangarske poljane 

8. 5.: ob 10. 30h – za + Franca Gorše 

15. 5.: ob 7. 30h – za + Ladka, obl., Marijo  

     in Friderika Avsec 

17. 5. / ob 19h – za + Marijo Jug 

21. 5. / ob 19h – za blagoslov vasi Mala Štanga 

22. 5.: ob 9h – za + Francija Černe, 3 obl.  

    in starša Marijo in Franca 

24. 5. / ob 18h – za + Jožeta Avseca 

26. 5. / ob 17h – za + starše Ignaca in Marijo Frelih  

      in dva + brata 

29. 5.: ob 11h – za + Antona Tomažiča iz Dragovškega 

31. 5. / ob 19h – za + Malči Tomažič 

4. 6. / ob 19h – za + Francko, Martina in Srečota Marolt  

     in Mijo Doblekar, obl. 

5. 6.: ob 7. 30h – za farane 

Hvala: Račica in Mala Štanga, za čiščenje in krašenje cerkve v 

aprilu. ZA ČIŠČENJE CERKVE V MESECU MAJU 

NAPROŠAMO: DRAGOVŠEK IN ŠIRMANSKI HRIB. 

 

MAŠE NA JANČAH V MAJU 
1. 5.: ob 7. 30h – za + starša Francko in Augusta Jerant  

     in vse + Lukove 

6. 5. / ob 19h – za + Francko Mlakar 

7. 5. / ob 19h – za + Ljudmilo Jurca, rojstni dan 

8. 5.: ob 9h – za + Marijo Bučar, mlajšo, obl. 

15. 5.: ob10. 30h – za + Stanislava Plešica, obl. 

19. 5. / ob 19h – za vse + Balantove in Terezijo Končar 

22. 5.: ob 7. 30h – za + iz družine Marolt iz Gabrja 

29. 5.: ob 9h – za + Antona Marolta 

1. 6. / ob 19h – za + Radota Plešica in družino Plešic 

3. 6. / ob 19h – za + Apolonijo, obl. 

5. 6.: ob 10. 30h – za + Avgusta Bučarja, obl. 

Hvala za čiščenje in krašenje cerkve v aprilu . ZA ČIŠČENJE 

CERKVE V MESECU MAJU NAPROŠAMO PO SPOREDU. 

 

OBVESTILA: 

 

Danes je bila na Prežganju sv. birma. Čestitam birmancem.  

Prvo sv. obhajilo bo 15. maja. 

S pripravo začnemo s pričetkom šmarnic. Na Prežganju se 

dobimo v prvem tednu: v ponedeljek, četrtek in soboto, v 

drugem tednu, tik pred prvim sv. obhajilom pa vsak večer pri 

sveti maši ob 19h. Po prvem sv. obhajilu bodo šmarnice v sklopu 

maše. Vabljeni vsi veroučenci. 

V Štangi bodo šmarnice: v prvem tednu v sklopu maše v torek, 

potem pa tri srede ob 18h brez maše. Na Jančah bodo šmarnice 

v petek, 6. 5. in v četrtek, 19. 5. v sklopu maše. Verouk je 

končan. Veroučenci naj hodijo na šmarnice. Zaključek verouka 

pa bo na katehetsko nedeljo, 5. junija, ko dobite spričevala. 

V sredo, 4. maja ob 19h je v Štangi sv. maša z gasilci PGD 

Štangarske poljane.  

V soboto, 14. maja je zlata poroka zakoncev Železnik iz Velike 

Štange. Čestitam! 

V soboto 14. maja je na Ptujski Gori Marijafest na katerem 

nastopa tudi župnik Janez Ferlež. 

V petek, 27. maja ob 20h bo koncert pri Rajskem vrtu na 

Prežganju. Nastopili bodo glasbena šola Bučar, narodno zabavni 

ansambel Razgled, župnik Janez Ferlež in Glasniki... in še kaj. 

V nedeljo, 29. maja bo romanje motoristov in blagoslov. Sveta 

maša bo ob 11h v športnem parku Komun v Štangi (k tej maši 

pridite tudi tisti, ki ste plačali namen v Štangi – posebej ne bomo 

imeli maše v cerkvi). Mašo bo vodil nekdanji župnik Aco Jerant. 

Najavljam pa že velik koncert Pojočega patra Janeza Ferleža 

(sedaj župnika v Treh rajskih farah), v nedeljo 19. junija ob 19h 

v športnem parku Komun v Štangi. Skupaj z Dejavu bendom 



in back vokalistkami bom prepeval nekatere svoje hite in 

priredbe. Prisluhnili pa bomo tudi nekaterim gostom. Vabljeni! 

V Štangi nadaljujemo z Antonovimi torki kot pripravo na farno 

žegnanje. Zaradi mnogih obveznosti odpade 10. maja, 24. maja 

pa bo ob 18h. 


